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Въведение 

Какво е дизайнерско мислене? 

"Да бъдеш съпричастен. Опитайте се да разберете какво наистина ценят хората. Чудесното на 

Design Thinking е, че позволява на хората да изграждат идеи върху идеите на други хора. Вие се 

сещате за нещо, аз имам идея, а после някой някъде казва: "Хей, това ме накара да се замисля, че 

трябва да направим това и можем да направим онова". Така стигате до момент, до който никога 

не бихте стигнали с един ум". Дейвид Кели (професор в Станфордския университет и основател на 

компанията за дизайн IDEO) обобщава мисленето по дизайн по следния начин. 

Това е метод на мислене (наречен така от изследователи от Станфордския университет), подход към 

решаването на проблеми, който е едновременно аналитичен и творчески.  

Всъщност "да проектираш" означава да планираш: след като е определен проблемът, който трябва да 

бъде решен, методът Design Thinking определя фазите на проектиране и реализиране на продукт или 

услуга, които отговарят на тази нужда. 

Как работи? 

Ако говорим за процес и метод, става дума за система, разработена на няколко етапа, които могат да 

се обобщят по следния начин:  

 

1. Определяне на проблема, анализ на всяка характеристика. В тази фаза могат да се използват 

проучвания, интервюта, наблюдения, събиране на данни и др.;   

 

2. Търсене на идеи или мозъчна атака. Изброяват се вероятните решения, сравняват се 

възможните приложения, търсят се иновативни идеи, подходящи за контекста;   

 

3. Разработване на концепция. След като бъде намерено най-подходящото решение, започва 

разработката, като е възможно да се създаде прототип, последван от няколко теста за проверка 

на функционалността му;   

 

4. Стартиране. След като артефактът/продуктът/услугата са проектирани и тествани, те са готови 

да бъдат окончателно приложени към първоначалния проблем.  

 
 

Този метод има няколко положителни ефекта: засилване на работата в екип, положително сравнение 

между колегите, значението на споделянето и, по-общо, ефективността на един добре обмислен 

проект. 

Освен това DT не трябва да се разглежда като линеен процес: след като намерим решение, винаги 

можем да помислим за неговото подобряване, да започнем процеса отначало и да започнем един 

порочен кръг! 
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Съществуват ли различни модели на дизайнерско мислене? 

 

Това не е строг метод: има няколко интересни концепции и реинтерпретации. 

Един от тях е Launch Cycle, създаден от Джон Спенсър: това е модел, удобен за студентите, 

предназначен за света на образованието и обучението. Състои се от 7 фази: 

 

 L: Гледай, слушай и учи       

 

 A: Задавайте много въпроси 

 

 U: Разбиране на процеса или проблема 

 

 N: Навигирайте идеи 

 

 C: Създаване на прототип 

 

 H: подчертаване и поправяне 

 

 Стартиране пред аудитория 

 

 

(изображение: https://spencerauthor.com/blog/) 

Затова момчетата и момичетата първо се приканват да наблюдават, да слушат и да проучват даден 

проблем, като го анализират във всичките му аспекти, правят проучвания, интервюта, научават 
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колкото се може повече за контекста, в който ще се намесят, преди да започнат да търсят възможни 

решения, да сравняват и анализират последиците. След това те ще могат да преминат към 

създаването на прототип (чертеж, цифрова презентация, инженерен проект), като провеждат тестове 

и записват успехите и неуспехите, съзнавайки, че "всяка грешка ги приближава до решението". 

Мич Ресник от лабораторията за медии на Масачузетския технологичен институт (MIT Media Lab) също 

теоретизира един модел - спиралата на творческото учене - в книгата си "Детска градина през целия 

живот": в този случай ученето е замислено като спирала, добродетелен кръг от игри и забавления, 

който насърчава иновациите и цели постоянно усъвършенстване.  

Тук фазите са: въобразяване, създаване, игра, споделяне и размисъл, започване на въобразяването 

отново. Концепцията е същата: при даден проблем или въпрос изследваме вероятните решения, 

сравняваме, действаме по метода на пробите и грешките, докато стигнем до възможно решение, след 

което започваме отново, без да забравяме игровото и забавното измерение. 

 

 

(Изображението е взето от есето "Всичко, което наистина трябва да знам (за творческото мислене), 

научих (като изучавах как учат децата) в детската градина" на Мич Резник) 

 

Дизайнерско мисленето е навсякъде около нас 

Тъй като е гъвкав метод, по-скоро мисловен подход, отколкото твърд модел на поведение, ДТ се 

прилага в широк спектър от области: от инженери, дизайнери, творци, учители, администратори. 

Бизнес мениджърите го използват широко в своите компании или стартиращи предприятия, преди да 

пуснат на пазара нови продукти или услуги. 
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(изображение:https://pixabay.com/it/vectors/idea-invenzione-inventore-pensiero-152213/) 

https://pixabay.com/it/vectors/idea-invenzione-inventore-pensiero-152213/
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Основните 6 фази на дизайнерското мислене 
 

Процесът на дизайнерско мислене въвежда нови иновативни стратегии за преподаване в класната 

стая и се състои от шест стъпки: идентифициране (на възможността), проектиране, разработване на 

"прототип", сравняване, подобряване и разпространение и накрая представяне (на идеята за проект). 

Чрез възприемането на този подход в класната стая се цели най-накрая да се преодолее "запълващото 

и предаващото" училище, за да се превърне обектът на откриването в увлекателен, така че да се 

привлекат, мотивират и насочат учениците като "мислещи дизайнери" към личен образователен 

успех. 

1. Идентифициране на възможността (генериране на идеи) 

Дизайнерско мисленето се основава на 

способността за интуиция, за разпознаване 

на модели, за разработване на идеи, които 

са едновременно емоционално и 

функционално значими, за изразяване на 

себе си с други средства, а не само с думи 

или символи. И на концепцията за 

"работната група", която създава перфектна 

пресечна точка между технологиите, 

бизнеса и човешките ценности. В тази първа 

фаза в класната стая учителите и учениците са разделени на мултидисциплинарни екипи. Всеки екип 

трябва да идентифицира актуален и ключов проблем, касаещ тяхното училище, набиране на средства 

за изпълнение на училищния бюджет, грижа за околната среда, енергийна ефективност, социално 

включване. След като проблемът бъде идентифициран, се провежда упражнение: това, което до вчера 

е било възприемано като заплаха, се превръща във възможност за решаване на проблема. След това 

се канят групи от родители, педагози, хора, близки до училищната общност, които се интересуват от 

избраната тема, споделя се с тях проблемът/възможността и се пристъпва към серия от въпроси. 

Колкото повече въпроси задават учениците на своите събеседници, толкова повече ще се превърнат 

в съвършени мислители. (изображение: www.pixabay.com) 
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2.  Проектиране (огнище на идеи) 

"Никоя идея не е твърде глупава" - това е мантрата на 

втората стъпка в процеса на дизайнерското мислене. 

Започвайки от това изречение, мултидисциплинарните 

групи ученици започват да записват свободно идеи върху 

цветни бележки. Бележките се прикрепят към дъската, така 

че всички да могат да ги прочетат и да се задълбочи 

"обменът на идеи", необходим за разбиране на това какво 

има и какво липсва, за да се разработи съвместно и общо 

решение. Визуализацията на идеите чрез скициране играе 

централна роля в дизайнерското мислене, тъй като 

осигурява времева и външна памет за опитите за идеи и подпомага диалога между тези, които 

"проектират", за проблемите и решенията.  Освен това игровият аспект на скицирането повишава 

възприемателната чувствителност към иновативни идеи и решаване на проблеми. (изображение: 

https://pixabay.com/it/photos/avviare-incontro-brainstorming-594090/) 

 

3.Прототипът 

По същия начин, по който скицирането помага на дизайнерите да мислят и да предлагат идеи, 

"бързото създаване на прототипи" е друг начин за визуализиране и тестване на нови решения. Тъй 

като дизайнерът никога не разполага с достатъчно информация за даден проект, а вероятно и с 

основната информация, бързото прототипиране му позволява да тества детайлите на първоначалния 

продукт, техните форми и нюанси. Освен това фактът, че 

материалите за този вид прототипиране са евтини и груби, 

поставя ранните неуспехи в перспектива. Ученето и приемането 

на тези неуспехи и грешки са основни елементи, които трябва да 

се предадат на учениците в класната стая. Мислителите в 

областта на дизайна се чувстват комфортно с несигурността. При 

експеримента в класната стая беше установено, че групите 

ученици първоначално са се страхували да използват груби 

прототипи от страх да не получат отрицателна обратна връзка от своите учители, но след това са били 

убедени, виждайки ползите от съвместното създаване, че колкото по-завършен е един прототип, 

толкова по-малко хора ви дават обратна връзка. И накрая, правилото за осезаемост възпитава 

учениците да придават конкретна форма на идеите си: "прототипите са средства за комуникация", 

които ще позволят на събеседника прагматична и разходоориентирана оценка на проектната идея.  

(изображение: https://pixabay.com/photos/ux-prototyping-design-webdesign-788002/) 
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4. Обратна връзка (сравнение) 

Важна част от процеса на дизайнерско мислене е обратната връзка. В тази 

фаза учители, родители, училищни мениджъри, всички заинтересовани 

страни проверяват дизайна на учениците, като дават обратна връзка за 

неговата полезност на пазара и готовността му за бизнес. Учениците 

получават експертно мнение за това какво работи и какво може да се 

подобри. (изображение: https://pixabay.com/photos/board-chalk-feedback-

review-study-3700116/) 

 

5. Усъвършенстване и разпространение 

Въз основа на получената обратна връзка учениците се ръководят от 

своите наставници/учители, за да направят проекта все по-съвършен, 

и след като го изгладят, с това, което смятат за най-добро решение, 

могат да го пуснат на пазара и по този начин да проверят неговата 

продаваемост (https://pixabay.com/vectors/email-newsletter-email-

marketing-3249062/). 

 
6. Представяне на терена 

Публичното представяне на проекта е последният 

етап от процеса на дизайнерско мислене. Тогава 

екипът от мултидисциплинарни ученици избира 

най-съпричастния, комуникативен и социален 

човек, който да представи техния проект. Бъдете 

изчерпателни и убедителни в рамките на няколко 

минути с надеждата да убедите събеседника да 

финансира вашата проектна идея! (изображение: 

https://pixabay.com/it/images/search/risultato%20/) 

 

 

Казуси от Европа 

Дизайнерското мислене се разглежда като важен елемент в училищата за адаптиране на 

професионалните умения на учителите към необходимостта от иновации, произтичаща от бързото 

разпространение на технологиите, желанието да се предоставят на учениците (от ранна възраст) 

инструменти за справяне с постоянното увеличаване на наличната информация, за да се превърнат в 

съзнателни граждани. 
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Снимка: https://pixabay.com/it/illustrations/un-libro-addestramento-sapere-7010438/ 

 
 

Практически казуси: Италия 

1. Istituto Cartesio (РИМ) стартира курс по дизайнерско мислене, предназначен за своите студенти; 

серия от съвместни занятия, които чрез реализацията на различни уеб проекти (представени на 

този уебсайт) успяват да предадат 

 

 принципите на творческото мислене и работата в екип; 

 основи на маркетинга и комуникациите 

 основите на уеб дизайна и програмирането. 

 

Курсът по дизайнерско мислене е структуриран в три последователни и синергични фази. Семинар, 

предназначен да представи основните принципи на креативността. Поредица от групови срещи, 

насочени към проучване на целта на проекта (карта на съпричастността), идентифициране на идея и 

самоподдържащ се модел на управление (канава на бизнес модела). Работа в екип за създаване на 

работещ прототип на уеб проекта (дизайн, съдържание, популяризиране). 

 
3 примера за резултатите от проекта за дизайнерско мислене в Istituto Cartesio 
 

1. "SHERLOOK е уебсайтът, който ви улеснява при избора на подарък за вашите близки. 

Като изберете няколко променливи, SHERLOOK ви предоставя списък с най-подходящите за 

вашите нужди продукти, които можете удобно да закупите от Amazon, един от 

партньорите на проекта. 

https://pixabay.com/it/illustrations/un-libro-addestramento-sapere-7010438/
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Не сте сигурни какво да подарите? SHERLOOK може да ви помогне със сигурен продуктов 

каталог, който се актуализира постоянно и е свързан с основните платформи за онлайн 

пазаруване." (http://www.designthinkingcartesio.it/p1-sherlook/ ) 

 
 

2. "Сменяте ли често тоалетите си и искате ли да се отървете от ненужните дрехи? 

Следенето на онлайн продажбите е трудно, ние го правим вместо вас. 

BOOMBUY е мрежа от социални канали, в която вашите продукти се показват и продават 

на обществеността в интернет. 

Бързате да продавате? Просто попълнете формуляра с данните за продукта, снимка, 

желаната продажна цена и времето, в което искате да финализирате продажбата. След 

като попълните формуляра, ще ви изпратим имейл с всички инструкции и методи за 

плащане и доставка." 

(http://www.designthinkingcartesio.it/p2-boombuy/ ) 

 
 

3. Общуването между родителите и децата в днешно време се управлява от тънък като 

конец баланс. То е подложено на сериозно изпитание от разстоянието между миналия 

период на юношество (НАШИТЕ РОДИТЕЛИ) и настоящия (НАС). Въпреки това общуването 

не е напълно изгубено, тъй като тази нишка може да се свърже отново. 

http://www.designthinkingcartesio.it/p1-sherlook/
http://www.designthinkingcartesio.it/p2-boombuy/
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PAST&PRESENT е уеб платформа, в която могат да се качват и споделят видеоклипове 

между поколенията, с цел да се създаде мост, връзка между миналите и настоящите 

тийнейджъри. 

(http://www.designthinkingcartesio.it/p3-pastpresent/ ) 

 
 

2. Дизайнерско мислене с тигър. Работа по проект в биопарка в Рим 

 

По време на периода на блокиране 

директорът на Биопарка в Рим Луиджи 

Епомичено се срещна със студенти от ИТС 

(Istituto Tecnico Superiore Servizi alle Imprese - 

Технически колеж за бизнес услуги във 

Витербо) от курсовете по маркетинг, бизнес 

процеси и посланици на марката, за да ги 

помоли да разработят нова концепция за 

услугите, която да позволи правилното 

използване на Биопарка и да постави 

истинската му мисия в центъра на 

преживяването на посетителите. 

 

 

     (изображение:www.pixabay.com) 

 

Това е сложно предизвикателство, защото включва много нива: 

 Фокусиране върху мисията, за да я направите разказваема 

 Проучване и потапяне в опита на посетителите, операторите и работниците 

 Проучване на потребностите, разочарованията и акцентите на интервюираните 

 Събиране на информация, проучване на библиография 

 Сравняване на конкуренти, намиране на заинтересовани страни 
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Дейностите бяха осъществени чрез използването на платформи за споделяне (Mural, MIRO и др.) за 

напредъка на работата, насищането на откритите елементи, търсенето на тенденции... всичко това 

според наръчника за дизайнерско мислене, но с добавяне на огромно предизвикателство: сложността 

на многобройната цел, естеството на общото благо на нашия "обект на изследване", чувствителността 

и вниманието към настоящите ценности, преодоляването на неоснователни предразсъдъци, 

невъзможността за среща, използването на професионални системи за проучване и планиране! Така, 

организирани в екипи, проучванията бяха проверени чрез интервюта с операторите и започна фазата 

на концепцията, за да се стигне, под търпеливото и стимулиращо ръководство на екип от експерти на 

BSDesign, до деня на представяне на резултатите. Споделянето на данните с клиента и събирането на 

обратна връзка представлява моментът за определяне на насоките на намеса и започване на 

прототипирането на избраните решения. Идеите, които се оформят в разказите, понякога 

разколебани от емоции, на студентите лектори, имат за цел да представят възможни технологии и 

решения за включване на посетителите в ефективно, мотивиращо, приятно и поглъщащо 

преживяване, за разпалване и включване на всички граждани в синергично действие, така че с 

уважение към жирафа, който ни посреща от входа, да започне революция на осъзнаването и 

вниманието към това, че сме част от една голяма система. Така че предложенията варират от 

планирането на напълно зелени и споделени маршрути до Вила Боргезе, за да се открият животът и 

превратностите на всяко животно в разширена реалност, през ангажирането на децата с виртуална 

реалност, до историята на нова марка, съсредоточена върху мълчаливата фигура на пазача, до 

управлението на посетителските потоци с технологии за откриване и в реално време. 

(https://www.itssi.it/design-thinking-con-la-tigre-project-work-al-bioparco-di-roma/ ) 

Практически казуси: Кипър 

1. Програмата на Джуниър Ачийвмънт за компании   

Програмата JA Company 

предоставя опит в областта 

на предприемачеството на 

ученици на възраст между 15 

и 18 години. Програмата има 

за цел да възпита ново 

поколение 

предприемачески, 

иновативни и граждански 

настроени таланти за Кипър. 

 

 

(Източник: https://jacyprus.org/company-programme/ ) 

 

https://www.itssi.it/design-thinking-con-la-tigre-project-work-al-bioparco-di-roma/
https://jacyprus.org/company-programme/
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Това е най-голямата програма за младежко предприемачество на острова. Участниците научават 

как да превърнат бизнес идеята си в реалност и имат практически опит в управлението на реален 

бизнес - от сформирането на екип, набирането на капитал, разработването на бизнес план, 

разработването на продукт, маркетинга и продажбите до ликвидирането на компанията. 

Програмата следва методологията на дизайнерското мислене в смисъл, че целта е да се разработи 

и да се пристъпи към производство на продукт или услуга, които отговарят на установени социални 

нужди, щадят околната среда и се отличават с иновативни характеристики. За да постигнат това, 

учениците се ръководят от своя учител и получават подкрепа от бизнес ментор, който ги свързва с 

реалния бизнес свят.  В програмата могат да се включат учители от всякакви специалности. 

Тази програма продължава цяла академична година. През септември и октомври учителите и 

менторите се обучават от служителите на JA, след което учениците се разделят на екипи и работят 

по своята идея до февруари. След това, през април, учениците получават възможност да 

представят идеята си, да общуват с обществеността, да рекламират и продават своя продукт или 

услуга по време на двудневен търговски панаир. 

Последната част на програмата включва конкурс "Компания на годината", по време на който 10-те 

най-добри студентски компании представят своите предприемачески идеи пред жури. Отборът 

победител получава правото да представи Кипър на конкурса JA Европейска компания на годината 

в чужбина. 

 

2. Програмата MindREset 

 

 

Програмата се осъществява от Джуниър Ачийвмънт Кипър в сътрудничество с Лидл Кипър и 

Министерството на образованието, културата, спорта и младежта. Mind REset е забавна и 

интерактивна програма, която предлага поредица от 5 курса за ученици от 5. и 6. клас на основното 

училище и 1. и 2. клас на средното училище. Модулите имат за цел да запознаят учениците с 

областта на екологичното предприемачество и да им помогнат да развият умения, които ще 

допринесат за опазването и устойчивостта на околната среда. 

Първоначално учениците са помолени да определят последиците от използването на пластмаса в 

живота ни. След това от тях се иска да предложат практически и устойчиви решения, които да 

допринесат за опазването и съхраняването на околната среда. Същевременно те се запознават с 

областта на социалното предприемачество и се иска от тях да разработят и популяризират свои 

собствени продукти и услуги. По този начин учениците преминават от етапа на идеята към етапа 

на проектирането и изпълнението. 
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Тематични области:   

- Защита на околната среда 

- Приложения за творческа и кръгова икономика с основна тема околната среда 

- Приложения за насърчаване на иновациите, предприемачеството и финансовата грамотност 

- Екологично образование 

- Засилване на комуникацията, взаимовръзките и изтъкване на добрите практики 

- Плавен преход към пазара на труда 

 

Практически казуси: България 

1. Програма за учебни компании на Джуниър Ачийвмънт България 

 

Всяка година Джуниър Ачийвмънт България организира семинар по програмата "Учебна 

компания", призната от Европейската комисия за "най-добра практика в обучението по 

предприемачество", в който участват млади хора/ученици и техните учители. 

В рамките на двудневната работилница различни ученици от градовете Враца, Велико Търново, 

Видин, Самоков, Русе, Сандански и София имат възможност да подобрят значително продукта на 

своята учебна компания чрез инструментите на дизайнерското мислене. Уъркшопът се състои от 

кратка теоретична част, последвана от практическа работа по всяка от фазите на дизайнерско 

мисленето - проучване, синтез, генериране на идеи, създаване на прототипи и валидиране, заедно 

с опитен специалист на SAP, като основната идея е да се помогне на участниците да разберат по-

добре какви са проблемите, с които се сблъскват потенциалните им клиенти, и до каква степен 

идеята на компанията за продукт или услуга ги решава. Ползата от участието в това обучение за 

всеки от екипите е, че: 

• Те ще могат да изяснят от какво наистина се нуждаят клиентите чрез проучване с подготвени 

въпроси за интервюта и наблюдения; 

• Те ще могат да генерират/изберат нови идеи за това как да задоволят тази нужда с иновативен 

продукт или услуга, които все още не са на пазара, в рамките на синтезирането и генерирането 

на идеи; 

• Чрез създаване на прототипи и тестване с крайни потребители те ще могат да 

потвърдят/оценят до каква степен предложенията се харесват на клиентите; 

• Те ще могат да изяснят конкретните следващи стъпки за реализиране на своя продукт/услуга. 

Работилницата се води от сертифицирани ментори по метода Design thinking. Интерактивните 

дейности започват с идентифициране на проблема или областта, в която учениците искат да 

работят и да развият своята предприемаческа идея. Участниците имат възможност да тестват 

идеите си чрез интервюта и разговори с потенциални клиенти, както и чрез изработване на 

прототипи на своята работа. Всеки екип преминава през поредица от практически стъпки и 

завършва с представяне на своите бизнес идеи пред публика. 

 
Ресурси - видеоклипове, материали, онлайн статии...  
 
Работилница за дизайнерско мислене https://vazrajdane.com/3568   

https://vazrajdane.com/3568
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2. Образователна програма "Дизайн на шампиони" 

 

 
 

Образователната програма "Шампионски дизайн" е създадена и се предлага от организацията Red 
Paper Plane, която е номинирана за най-добра иновативна организация за 2017 и 2018 г. в областта на 
образованието. Програмата "Шампиони по дизайн" за учебна среда се състои от мисии - тематични 
проекти, чрез които децата се потапят в света на реални професии или човешка дейност (мисия 
"Астронавт", мисия "Дизайнер на автомобили", мисия "Еколог", мисия "Разказвач" и т.н.) и в 
продължение на 5 последователни дни решават реални предизвикателства, групирани в екипи. Всеки 
месец има различна мисия, като общо за цялата учебна година те са 7. 
Всички мисии се основават на метода Design thinking на Станфордския университет - водеща 
методология за създаване на иновации в световен мащаб. Участието на децата в такива проекти 
изгражда ключови житейски и предприемачески умения, необходими за нашето време. То също така 
стимулира тяхната креативност, помага им да работят заедно в екип, насърчава ги да си представят 
света по нов начин и да се опитат да го променят със собствени решения. Програмата ефективно 
развива критичното мислене и увереността на децата в собствените им способности. Мисиите 
насърчават позитивен, проактивен и експериментаторски поглед към света - нагласи, които на тази 
възраст лесно се превръщат в навик и са от ключово значение за бъдещото им развитие и адаптация 
към новата среда. 
Шампионският дизайн е прогресивна и пълноценна форма на проектно базирано обучение, която 
работи активно за развитието на ключови човешки умения. 
 

 Ресурси - видеоклипове, материали, онлайн статии...  
 
Дизайнерско мислене за шампиони https://sun-ray-
school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-
%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-
%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-
%D0%BB%D1%8A%D1%87/   
 

 

Практически казуси: Испания 

1.Remake празненства  
За да помогнем на учениците при генерирането на бизнес идеи, им казваме, че една от 
възможностите е да помислят за отговор на близък проблем. В този случай те се фокусират върху 
чувството за самота, от което страдат разведените хора. За да им помогнат, те искаха да организират 

https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
https://sun-ray-school.eu/2019/10/19/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BB%D1%8A%D1%87/
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празненства за разведени хора, на които да се срещат със съмишленици в сходни обстоятелства.  За 
да проверим и тестваме дали тази бизнес идея е жизнеспособна, използвахме инструмента "Ролеви 
игри". 
 
В ролевата игра симулирате дадена ситуация, като я изиграете. Един или повече актьори представят 
взаимодействието с услуга, човек или продукт, а други наблюдават ситуацията. Количеството на 
фиксираните спецификации и импровизацията може да се определи във всяко съотношение според 
необходимостта. 
 
Ролевата игра има за цел да даде на присъстващите участници реалистична представа за опита на 
потребителите с прототипа на даден продукт или услуга.  Идентифицирайте ситуацията, която трябва 
да бъде изследвана. Определете декорите и участващите роли. Формулирайте сюжета и рамката, като 
използвате сценарий или други насоки. Изберете актьорите и им разпределете ролите. Използвайте 
реквизити, ако е необходимо. 
 
Изпълнете ролевата игра. Ако е необходимо, обмислете алтернативни или нетрадиционни начини на 
действие, като например грешки в употребата или недоразумения. Обсъдете индивидуалните си 
прозрения след играта. 
 
Този метод е подходящ за тестване на взаимодействието 
с прототип на продукт или услуга. Този метод е подходящ 
за изследване на потребителския опит, когато има малко 
налични ресурси. 
 
Важно е актьорите да се държат възможно най-естествено 
и реалистично. Не всеки човек е подходящ за 
изпълнението на всеки персонаж. 
 
 

2. Втори живот за храна 
 

В класната стая за създаване на бизнес идеи се опитваме да създадем атмосфера, която насърчава 
игривостта и работата в екип. За тази цел провеждаме сесия за мозъчна атака, въпреки че добавяме 
инструмент, наречен "мой ред". 
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Когато разговаряме в група, често няколко души са склонни да поемат 
водещата роля, а останалите заемат по-задно място. Тази техника помага 
на всички да имат думата. За целта ще потърсим малък предмет, който 
ще е този, който ще даде ред на човека, който го има. Човекът, който има 
предмета, ще бъде този, който ще говори, и когато приключи, ще го 
предаде на някой, който все още не е говорил. Кръгът ще приключи, 
когато всички са изказали своето мнение или принос по обсъжданата 
тема, и могат да се направят толкова кръга на разговор, колкото се 
сметне за уместно. Целта е да се структурира приносът на всеки човек в 
груповия диалог. 
Чрез този инструмент им хрумва идеята за ресторант за храна втора 
употреба.  
Идеята е да се събират остатъци от храна от ресторанти и супермаркети 
и чрез прост процес да се преработва тази храна, за да се избегне 
разхищението ѝ. 
 

Практически казуси: Гърция 

1. Бъдещ дизайн  

 
Методът Design Futures е комбинация от дизайнерско мислене и Maker Education за постигане на 

целите за устойчиво развитие на ООН. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Design Futures има 6 отделни етапа, разпределени в 9 урока. 

Някои от етапите се разглеждат в рамките на един урок, а други - в два. 

Всеки урок има собствен набор от ресурси: работни листове, слайдове, материали и инструкции. 

 

Всички уроци имат сходна структура: 

 те започват с кратко представяне и игра, за да помогнат на учениците да загреят. 

 След това учениците продължават с една или две основни дейности и накрая приключват 

урока с момент за размисъл. 

 Понякога някои дейности се изпълняват като домашна работа. 

 

ФАЗА 1 "НИЕ УЧИМ" 

Във фазата "Учим" учениците научават за целите за устойчиво развитие, определени от ООН. След 

това им се възлага едно предизвикателство, с което да се справят, като например "Чиста енергия" или 

"Бедността в града". Когато учителите представят темата, те трябва да помогнат на децата да разберат 

нейните практически последици и да видят, че всъщност могат да окажат влияние върху света! Това 

ще им помогне да се почувстват по-мотивирани. Ученето на темата на проекта обаче не става само 

чрез думи: учениците ще проведат кратък експеримент, за да подобрят 
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да разберете някои понятия. Например в темата "Чиста енергия" те ще научат как да свържат 

светодиодна лампа и ще обсъдят как работи енергията. 

 

ФАЗА 2 "НИЕ ИЗСЛЕДВАМЕ" 

Фазата "Ние, проучването" се състои в това да се задълбочите в темата на проекта и да уловите 

гледната точка на други хора. Учениците са помолени да станат изследователи за един ден и да 

проведат няколко интервюта: те ще започнат с интервюиране на съучениците си и ще продължат с 

интервюиране на възрастен у дома. Докато правят това, те ще се научат да разпознават различните 

видове въпроси (затворени, отворени и последващи въпроси) и ще се научат как да сравняват и 

анализират отговорите на интервюираните. Учителите трябва да насърчават децата да обмислят 

отговорите, които са събрали, и да мислят за краткия проект от различни гледни точки, 

предизвиквайки собствения си начин на мислене. 

 

ФАЗА 3 "НИЕ СИ ПРЕДСТАВЯМЕ" 

По време на етапа "Представяме си" учениците определят проблема, с който искат да се справят, и 

измислят концепции, които могат да помогнат за решаването на този проблем. Въпреки че темата е 

дадена, тя е доста широка и учениците трябва да определят кой аспект от по-големия проблем 

възнамеряват да решат със своя проект. Когато става въпрос за идейни решения, те първо провеждат 

мозъчна атака на идеи в количествено изражение, след което избират най-добрата от тях, която ще 

детайлизират и ще превърнат в прототип. 

Сътрудничеството е важно умение на този етап: учителите трябва да насърчават учениците да останат 

позитивни, да надграждат идеите си и да допринасят за дискусията. Също така те трябва да помагат 

на екипите, които може да зациклят, като им дават малки предложения. 

ФАЗА 4 "НИЕ ПРАВИМ" 

Етапът We Make е посветен на създаването на прототип, който представя решението и го прави 

осезаемо. Учениците ще използват разнообразни инструменти и рециклирани материали, които са им 

предоставени по организиран начин. Те ще се съсредоточат първо върху изграждането на основната 

структура и ще измислят детайлите на своя прототип в процеса на работа. По-късно те ще бъдат 

насърчавани да работят и с различни електронни компоненти (като двигатели, светлини и 

вентилатори) и да ги включат в модела си, за да изградят по-усъвършенствани функционалности. 

Изработването е дейност за решаване на проблеми, която изисква концентрация и способност за 

организиране и разпределяне на задачите: учителите трябва да напътстват учениците с практически 

съвети и като им помагат да оценяват различните възможности и да намират правилните технически 

решения. 

 

ФАЗА 5 "ОЦЕНЯВАМЕ" 

Във фазата "Оценяваме" учениците правят преглед на постигнатото до момента и се насочват към 

процес на размисъл. Този размисъл се фокусира както върху резултатите от дейността по създаване, 

така и върху цялостния процес на учене. Оценяваме е момент на самооценка, както и момент на 

групова дискусия, в която учениците могат да сравнят наученото, да споделят трудностите си и да 

отпразнуват успехите си. 
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ФАЗА 6 "НИЕ ПРЕДСТАВЯМЕ" 

В края на процеса учениците се подготвят да представят идеите и прототипите си един на друг. Важно 

е да им помогнете да изградят поетапно представяне на работата си. Също така е препоръчително да 

се покани по-широка аудитория, като например родители, други учители и ученици, за да се превърне 

този момент в истински полезен. Надяваме се, че това ще вдъхнови повече хора да правят други 

подобни проекти! 

 

2. ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ 

Разборът е дейност, която е част от методологията Design thinking.  

"Ако не можеш да го отвориш, значи не го притежаваш" - това е многократно повтаряна декларация 

от създателите, общностите за поправка и въведението към "Закона за правата на създателите" от 

списание Make. Някои са разширили цитата, за да включат и провокацията: "Ако не можете да го 

отворите, вие не го притежавате, то притежава вас." Механичните дисекции са практика, която 

позволява на учениците да открият често скрития дизайн на предметите. 

Кога и как може да се използва тази практика? 

Ето някои съображения за прилагането на тази практика: 

• Разборът на нещата е вълнуващо; за да забавите нещата и да се съсредоточите върху 

възможностите за обучение, които даден обект може да даде, опитайте практиката заедно с 

рутинните части, цели, сложности. Рутината може да се използва по време на целия процес 

като подкана за дискусия с отделни ученици и като метод за цялата група да обмисли своето 

обучение след разбор 

• Учениците могат да направят мисленето си видимо, като покажат частите на своя обект на 

голяма хартия, докато го разчленяват, и споделят какво са открили чрез писмени етикети или 

устно представяне. Книгата на Тод Маклелан "Things Come Apart: A Teardown Manual for Modern 

Living" съдържа вдъхновяваща документация на разглобени предмети - от цифров часовник до 

цяло пиано. Поканете учениците да покажат частите на своя предмет върху фон от строителна 

хартия и да заснемат показването в неподвижно изображение или видеоклип с "обиколка" на 

вътрешното устройство на техния предмет. 

• Разборът на вещи е динамичен начин да се премине от близко изучаване на предметите към 

различните системи и подсистеми, свързани с предметите и техните части. Много 

преподаватели са използвали този момент, за да запознаят своите ученици с 

икономическата/дизайнерската дилема на планираното остаряване. 

Няколко неща, които научихме по пътя: 

• Избирайте елементи с винтове, а не с лепила. От друга страна, може да е ценно да споделите 

с учениците няколко предмета, които не могат да бъдат отворени лесно, за да добият 

представа за дебата относно правото да се поправят, преработват или майсторят предмети. 
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• Препоръчваме на преподавателите, преди да накарат учениците да отворят предметите, първо 

да ги разглобят сами, за да се уверят, че вътре няма опасни части или химикали. 

• Някои по-стари предмети, като бакелитови телефони или предмети от гаражни разпродажби, 

могат да бъдат неприятни отвътре, затова винаги е добре да имате под ръка ръкавици за 

еднократна употреба. 

• Малките пластини са удобни за улавяне на малки части. 

• Помислете дали да не преформулирате "дисекция" и да използвате термина "отваряне". След 

това предизвикайте учащите да отворят и затворят предмета, като го възстановят след 

разглеждането му. Не можете да го сглобите отново? Запазете препарираните части за бъдещи 

дейности по майсторене и създаване на изкуство! 

Изберете обект, който да изследвате чрез механична дисекция. 

- Разгледайте обекта си внимателно. Какво прави той? Как работи? 

Преди да се впуснете в дисекция, помислете за: 

- Какви инструменти са ви необходими, за да разглобите предмета? 

- Какво мислите, че можете да научите за предмета, като го разглобите? 

Когато разглобявате обекта си: 

- Как бихте назовали или описали всяка част? 

- Какви са целите на различните части? Как си взаимодействат частите? Каква изглежда 

функцията на всяка част? 

- Изглежда ли, че е проектиран да се разглобява? 

Докато разглеждате препарирания обект, помислете върху тези въпроси: 

- Какви нови въпроси ви хрумват за предмета, когато го разглобите? 

- Ще можете ли да го възстановите? 

- Какви идеи имате за промяна на дизайна на този обект, след като вече сте запознати с него 

отвътре и отвън? 

- Как бихте могли да използвате компонентите от този обект за други цели? 

 

 

 

 



 
 
 
 

     

 

22 

Съвети и трикове за дизайнерско мислене 

 
   (изображение:www.pixabay.com) 
 

7 съвета как да подобрите работата в екип с помощта на дизайнерското мислене 

 
1. Малките групи са пътят напред 

Обикновено в един проект за мислене по дизайн има големи и по-малки 

групи: може би целият клас се занимава с даден проблем, но учениците се 

разделят на по-малки групи за мозъчна атака. Една от целите на сесиите по 

дизайнерско мислене е да се изяви гласът на всеки ученик. 

 

2. Извършете някои дейности заедно с учителите си, а вие, учениците, 

направете някои от другите елементи като предварителна или домашна 

работа. 

Например картата на съпричастността (използвана за определяне на нуждите 

на заинтересованите страни) може да бъде направена предварително. Това 

е наистина полезна групова дейност, но определено е и нещо, което можете да направите 

предварително, като домашна работа или в рамките на подготвителния разговор. 

 



 
 
 
 

     

 

23 

3. Използване на виртуална дъска 

Груповата работа, ръководена от дизайнерското мислене, изисква 

съвместна мозъчна атака. В клас можете да окачите плакати из стаята и да 

помолите различни групи ученици да добавят идеите си с помощта на 

самозалепващи се листчета, като всеки екип започва пред различен лист 

хартия. Виртуалната мозъчна атака може да бъде по-сложна. С помощта на 

виртуална бяла дъска е възможно да се пресъздадат онлайн сесии за идеи с помощта на лепящи се 

листчета, което позволява на учениците да споделят идеи в реално време. 

 

4. Учениците трябва да установят свои собствени правила 

Преди да започнат групов проект, базиран на мисленето в дизайна, 

учениците трябва да разработят "насоки за общността". Това позволява на 

учениците да работят заедно, за да решат как искат да участват и да общуват 

помежду си. Насоките се превръщат в договор, който държи учениците 

отговорни и им помага да разрешават конфликти. Те могат да бъдат особено 

полезни във виртуална среда, където недоразуменията са по-чести. 

 

5. Дайте възможност на по-срамежливите си съученици да водят дискусия 

или почивка в стаята. 

Това им дава възможност да допринесат по един по-малко взискателен 

начин. Въпреки че няма да се чувстват принудени да излязат с идея или 

мнение, което да споделят, те все пак могат да бъдат важна част от 

разговора, като го улеснят. 

 

6. Помолете учителите си да ви помогнат да се съсредоточите. 

Помолете учителите си да ви помогнат да останете фокусирани върху 

проблема, който се опитвате да решите, особено по време на занятията в 

по-големи групи. Дизайнерското мислене насърчава обширна мозъчна 

атака, така че учителите ще трябва да действат като буфер, за да помогнат 

на учениците да се върнат към основната си цел на всеки етап от процеса. 

 

7. Ясни следващи стъпки 

Един от проблемите на сесиите по дизайнерско мислене като цяло е, че 

хората понякога ги смятат за загуба на време, ако не могат да видят осезаем 

резултат след чудесен разговор. Ето защо винаги е добра идея всяка сесия 

да завършва с ясно обобщение на следващите стъпки и обяснение как 

всеки може да продължи напред. 
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Основните често срещани грешки  

 

 
 
Тази методология се фокусира върху един от най-критичните аспекти, които трябва да бъдат 

разгледани по време на иновационния процес: разбирането на проблема, който трябва да бъде 

решен. Ако действително се намираме в една работеща реалност, като например предприятие, това 

означава да определим кой е неговият референтен клиент, външен, но и вътрешен за организацията, 

какви са неговите проблеми, неговите нужди, явни или скрити, дали и как в момента тези проблеми 

се решават или нуждите се удовлетворяват. Задълбоченото разбиране на мотивацията и 

потребностите на хората е основна отправна точка за всеки, който иска да разработи иновативни 

решения. 

Ето защо се опитахме да обобщим и докладваме за примери за грешки, които най-често се допускат 

в дизайнерското мислене: 

 Очакване, че дизайнерското мислене е подходящо за всички проблеми. Дизайнерското 

мислене не е универсален процес и има много ситуации, в които използването му не е 

ефективно и дори може да бъде контрапродуктивно; 

 

 Пропускате или не отделяте нужните усилия и време за фазата на съпричастност с 

презумпцията, че вече познавате своя потребител и неговите нужди; 

 

 Прекалено голямо предвиждане на фазата на идеята, когато може би проблемът, който трябва 

да се реши, все още не е ясно и правилно дефиниран; 

 

 Подценяване на значението на планирането и правилното управление на сесиите за мозъчна 

атака по време на фазата на идеите, в резултат на което не се извличат достатъчно различни 

идеи, сигнали и концепции); 

 

 Подценяване или повърхностно разглеждане на фазата на тестване на идеите, без да се 

проверява тяхната валидност на място; 
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 Влюбване в първата идея или прототип, пренебрегване на резултатите от тестовете и на това, 

което може да оспори нашата хипотеза; 

 

 Не се предоставя реално овластяване на екипа, който изпълнява проекта за иновации. Това се 

случва, когато ръководството ограничава достъпа до ресурсите, необходими за анализиране 

на нуждите на клиентите или за експериментиране, определя цели, които са нереалистични 

или несъответстващи на предизвикателството, или не взема предвид доказателствата, 

представени от екипа, за вземане на най-важните решения; 

 

 Създаване на твърде хомогенни екипи, включващи хора с много сходни опит и умения, което 

води до намаляване на възможностите за генериране на творчески идеи. 


